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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO  

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO  

W GORZOWIE WLKP . 

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 R. 

 
 
 
Porządek obrad (program spotkania zał. Nr 1) 

Posiedzenie plenarne otworzył Pan Ryszard Barański, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej 

Komisji Dialogu Społecznego, (upoważnienie - zał. Nr 2). 

 
Lista obecności (zał. Nr 3) 
 
Treść wystąpień (materiał audio) 
 

Pan Ryszard Barański - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu 

Społecznego (strona pracodawców) powitał wszystkich uczestników spotkania i otworzył 

posiedzenie plenarne poświęcone sytuacji na rynku pracy w województwie lubuskim. 

Następnie wręczył akt powołania nowemu członkowi WKDS Panu Markowi Cieślakowi               

– Staroście Powiatu Żarskiego. 

 
Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) przedłożyła wniosek o uzupełnienie porządku 

obrad o informację Wojewody Lubuskiego na temat przyczyn nieterminowego ogłoszenia 

konkursu na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. Pani Pierzgalska dodała, że od trzech 

miesięcy prowadzi w tej sprawie korespondencję z Urzędem Wojewódzkim, niemniej jednak 

do dnia dzisiejszego nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi. 

 
Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) poinformował, że udzielenie odpowiedzi                         

w przedmiotowej kwestii jest niemożliwe ponieważ Pan Wojewoda jest nieobecny                 

na posiedzeniu. 

 
W odpowiedzi na powyższe Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) przedłożyła 

wniosek o obligatoryjne włączenie w porządek obrad kolejnego posiedzenia WKDS kwestii 

wyjaśnienia przez Wojewodę Lubuskiego nieterminowego ogłoszenia konkursu                     

na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. 
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Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) przedłożył wniosek o włączenie w porządek 

obrad przyjęcie opinii przygotowanej przez stronę związkową w sprawie restrukturyzacji 

PGNiG w Zielonej Górze. Ponadto przedłożył wniosek aby uzupełnić porządek obrad            

o przyjęcie stanowiska, w którym WKDS zwróci się do Wojewody Lubuskiego                       

o przedłużenie kontraktów (o 1,5 roku) na obsługę Wojewódzkiej Stacji Pogotowania 

Ratunkowego w Zielonej Górze. 

 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski (strona rządowa) odniósł się do tematu 

ratownictwa medycznego wyjaśniając, że podpisany plan ratownictwa medycznego na terenie 

województwa lubuskiego obejmuje dwie dyspozytornie (w Zielonej Górze i w Gorzowie 

Wlkp.). Dodał, że w skład konsorcjum które będzie występować do kontraktacji będą 

wchodziły stacje pogotowia ratunkowego z części południowej i północnej województwa        

a kontrakty podpisane byłyby na co najmniej 5 lat. Pan Wicewojewoda dodał, że w obecnej 

sytuacji przedłużenie kontraktów spowoduje rozbicie całego planu ratownictwa medycznego 

województwa lubuskiego. W związku z powyższym Pan Wicewojewoda wyraził opinię,        

że WKDS nie powinien występować przeciwko programowi, który został zatwierdzony przez 

Ministra Zdrowia i uzgodniony z dyspozytorami. 

 

Maciej Jankowski (strona związkowa) nie zgodził się z powyższym i dodał, że WKDS      

ma prawo wypowiedzieć swoje stanowisko w tej sprawie oraz dodał że już w czterech 

województwach kontrakty zostały przedłużone.  

 

Pan Ryszard Barański ( strona pracodawców) zaproponował aby dyskutowany temat stał się 

przedmiotem obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia,  gdyż członkowie WKDS nie są na chwilę 

obecną przygotowani na dyskusję w tym przedmiocie ponieważ temat nie był wcześniej 

sygnalizowany. 

 

Pani Elżbieta Kasprzak Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze występująca w imieniu Pana Romualda Kreń, który             

był nieobecny na posiedzeniu przedstawiła swoje stanowisko. Pani Dyrektor zaakcentowała, 

że nie należy mylić dwóch kwestii: planu ratownictwa medycznego wynikającego z ustawy     

i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia z zabezpieczeniem świadczeń zdrowotnych, gdzie 

Wojewoda przekazuje środki do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Dyrektor dodała,        
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że stanowisko sejmiku województwa nie dotyczyło tylko Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Zielonej Górze ale wszystkich jednostek ratownictwa medycznego na terenie 

województwa. Pani Kasprzak poinformowała, że w swoim stanowisku Pani Marszałek 

zawarła prośbę do Wojewody o wystąpienie do Narodowego Funduszu Zdrowia                      

o aneksowanie aktualnych umów. Zdaniem Pani Dyrektor aneksowanie umów na półtora roku 

pozwoliłoby obecnym jednostkom na dostosowanie się do aktualnych rygorystycznych 

wymogów odnośnie kadry ratownictwa medycznego i tym samym pozytywnie wpłynęłoby   

na bezpieczeństwo mieszkańców województwa. 

 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski (strona rządowa) poinformował,                         

że na wyposażenie dyspozytorni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. udało się uzyskać       

2 miliony zł. i dodał, że nie będzie możliwości wykorzystania tych pieniędzy w przypadku 

aneksowania umów. Podkreślił, że plan ratownictwa medycznego był konsultowany              

ze wszystkimi podmiotami (w tym z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze) i żaden       

z podmiotów nie wniósł żadnego sprzeciwu ani uwag. Pan Wicewojewoda dodał,                   

że na następnym planowanym posiedzeniu WKDS w zakresie ochrony zdrowia będzie 

ewentualnie możliwość przedyskutowania tego tematu. 

 

Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) zaproponował przejście do ustalonego 

programu spotkania ponieważ w jego przekonaniu na posiedzeniu nie ma osób, które 

mogłyby szczegółowo wytłumaczyć omawianą kwestię.  

 

Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) zaapelowała, aby WKDS wyraził oczekiwanie 

skierowane do Pana Wojewody o bezwzględną obecność na posiedzeniach Komisji.           

Dodała, że w jej odczuciu Pan Wojewoda unika uczestnictwa w posiedzeniach. 

 

Wystąpienia zaproszonych gości 

Promotor dialogu społecznego Pani Anna Karpińska omówiła prezentację „Akademia 

Rozwoju i Współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego” w której przedstawiła 

założenia i efekty projektu realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego we współpracy   

ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Projekt realizowany był w okresie       

od 01.04.2011r. do 30.09.2012r. a jego podstawowe cele i założenia  to:   
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− podniesienie wiedzy o dialogu społecznym oraz poprawa jakości dialogu społecznego 

w regionach poprzez wypracowanie dobrych praktyk z zakresu profesjonalizacji 

działań WKDS,  

− stworzenie modelowej płaszczyzny współpracy pomiędzy Wojewódzkimi Komisjami 

Dialogu Społecznego oraz pomiędzy Komisjami a innymi podmiotami działającymi 

na rzecz realizowania polityki regionalnej, 

− wzmocnienie antycypacyjnej roli WKDS, 

− opracowanie strategii zarządzania wizerunkiem WKDS ( stworzenie wzorów promocji 

działań WKDS w mediach), 

− zbudowanie modelu zaplecza eksperckiego. 

Grupami docelowymi projektu są członkowie WKDS z 3 województw: mazowieckiego, 

świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego a główne zadania realizowane w ramach projektu 

są następujące: 

− konferencja inaugurująca obrazująca korzyści płynące z podwyższania kwalifikacji 

uczestników dialogu społecznego oraz konferencja podsumowująca na zakończenie 

projektu, 

− seminaria wielostronne oraz wizyty studyjne we Francji i Hiszpanii, 

− przygotowanie stron internetowych dla 3 regionów oraz internetowej platformy 

komunikacji służącej wymianie informacji pomiędzy uczestnikami projektu, 

− upowszechnianie pozytywnego wizerunku WKDS poprzez przeprowadzenie kampanii 

informacyjno–promocyjnej w regionalnych mediach (prasa, radio, telewizja), 

− przygotowanie kursów e-learning z zakresu dialogu społecznego, 

− szkolenia w metodyce blended-learning oraz warsztaty doskonalące z zakresu dialogu 

społecznego oraz tzw. umiejętności miękkich (komunikacja, negocjacje i mediacje…), 

− przygotowanie merytoryczne 10  promotorów dialogu społecznego, 

− wydanie publikacji podsumowującej projekt, zawierającej rekomendacje ze spotkań, 

dobre praktyki oraz  materiały szkoleniowe. 

Ponadto Pani Karpińska zasygnalizowała, że prawdopodobnie w IV kwartale br. ogłoszony 

zostanie kolejny nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  

( Poddziałanie 5.5.2 tj. wzmocnienie uczestników dialogu społecznego).  

(treść prezentacji – zał. nr 4) 
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Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Pan Łukasz Hudziak 

zreferował prezentację „Sytuacja na rynku pracy w województwie lubuskim                             

z uwzględnieniem środków Funduszu Pracy”  

Prelegent Wojewódzkiego Urzędu Pracy w swoim wystąpieniu przedstawił dane statystyczne 

dotyczące sytuacji na runku pracy w województwie lubuskim, mianowicie: 

− na koniec sierpnia 2012r. w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa 

lubuskiego pozostawało łącznie 57.318 osób. (wzrost o 80 osób w stosunku               

do miesiąca poprzedniego), 

− w 2011 roku największą liczbę bezrobotnych odnotowano w styczniu (65.041 osób)    

a najmniejszą w miesiącu wrześniu (54.713 osób). W roku 2012 największa liczba 

osób bezrobotnych odnotowana została w miesiącu lutym (65.177 osób) a najmniejsza 

w lipcu (57.238 osób), 

− w okresie 8 miesięcy 2012r. napływ do bezrobocia wynosił łącznie 60.768 osób 

natomiast w analogicznym okresie 2011 roku 64.793 osoby, co oznacza spadek            

o 6,2%, 

− odpływ z bezrobocia w 2012 roku  kształtował się natomiast na poziomie 62.584 osób 

natomiast w analogicznym okresie 2011 roku odpływ wynosił 69.011 osób,                

co oznacza spadek o 9,3%,  

− w okresie ośmiu miesięcy 2012 r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęło łącznie 

21.192 ofert pracy a w analogicznym okresie 2011 r. było ich łącznie 25.395              

co oznacza spadek w relacji rocznej o 16.6%. Spadek ten związany jest głównie          

z mniejszą ilością ofert pracy subsydiowanej. Zmniejszyła się również liczba podjęć 

pracy oraz innych form zatrudnienia. 

− w 2012 roku nastąpił wzrost skali zwolnień grupowych (w analizowanym okresie       

w roku 2012 na skutek zwolnień grupowych 702 osoby straciły pracę natomiast 

analogicznie w 2011 roku była to grupa 189 osób), 

− odnośnie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

odnotowano tendencję spadkową udziału osób do 25 roku życia (19,4% na koniec 

sierpnia 2011 roku do 17,7% w analogicznym miesiącu roku bieżącego), wzrost 

udziału osób powyżej 50 roku życia (odpowiednio z 24,1% do 25.3%), spadek osób 

bez doświadczenia zawodowego (z 24,6% na 22,1%) oraz wysoki odsetek osób 

długotrwale bezrobotnych (47%). 
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Następnie Pan Hudziak poruszył temat środków przekazywanych z Funduszu Pracy               

na aktywizację osób bezrobotnych. Według stanu na dzień 10 września br. powiatowe urzędy 

pracy w województwie lubuskim dysponowały łącznie limitami Funduszu Pracy na realizację 

programów promocji zatrudnienia na poziomie 77.364,7 tys. zł. Oznacza to większą pulę 

środków o 14.531,0 tys. zł niż w całym roku 2011.   

(treść prezentacji – zał. nr 5) 

 

Pan Tadeusz Weber Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówił zagadnienie dotyczące regionalnej polityki 

zatrudnienia i strategii na rynku pracy w województwie lubuskim.  

W swojej wypowiedzi Pan Weber przedstawił triadę trendów rozwojowych (demografia, 

globalizacja, innowacja), które w najbliższych latach będą miały znaczący wpływ na sytuację 

na lubuskim rynku pracy: 

Demografia stanowiąca zagrożenie dla regionalnej polityki zatrudnienia. Prognozy 

demograficzne oraz analizy społeczno-gospodarcze wskazują, że do 2020 roku nastąpi 

zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym natomiast 

zwiększy się liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W następstwie powyższego przewiduje 

się problemy z pozyskiwaniem przez pracodawców pracowników, problemy z rekrutacją      

do szkół oraz rozwój sektora usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych. 

Globalizacja której skutki mogą mieć pozytywny wymiar poprzez zwiększenie możliwości 

rozwoju gospodarczego  a tym samym zwiększenia zapotrzebowania na pracę. 

Innowacyjność którą podzielić możemy na produktową, procesową, marketingową                   

i organizacyjną. Pozytywnymi dla rynku pracy skutkami innowacji będą: poprawa jakości 

produktów, zwiększenie produkcji, większe zapotrzebowanie na pracowników o „nowych” 

kwalifikacjach oraz powstanie nowych kwalifikacji i zawodów. 

(treść prezentacji  - zał. nr 6) 

 

Pan Franciszek Grześkowiak Okr ęgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze omówił 

prezentację „Przestrzeganie praw pracowniczych oraz analiza wypadków przy pracy” 

Pan Grześkowiak swoje wystąpienie podzielił na dwa etapy: pierwszy dotyczył przestrzegania 

praw pracowniczych a drugi analizy wypadków przy pracy. 

Odnośnie praw pracowniczych  przedstawiona została informacja dotyczącą wyników działań 

kontrolno-nadzorczych organów PIP za 8 miesięcy 2012r. Pan Grześkowiak poinformował,                  

że w cytowanym okresie przeprowadzono 1898 kontroli, wydano 6261 decyzji w zakresie 
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nieprawidłowości dotyczących bhp oraz 6065 wystąpień w zakresie nieprawidłowości 

dotyczących prawa pracy (stosunek pracy, wynagrodzenia, czas pracy, legalność zatrudnienia, 

prowadzenie akt osobowych…). W stosunku do 715 osób wszczęto postępowanie 

wykroczeniowe tj. skierowano 103 wnioski do sądu, nałożono 421 mandaty karne oraz 

zastosowano 191 środków wychowawczych. Następnie Pan Grzeskowiak odniósł się             

do tematu świadczeń ze stosunku pracy oraz skarg pracowniczych. Poinformował,                 

że w omawianym okresie 8 miesięcy 2011 r. wydano 131 decyzji nakazujących wypłaty 

należnych świadczeń ze stosunku pracy na łączną kwotę 1.805 mln. zł natomiast                     

w analogicznym okresie 2012r. wydano 156 decyzji na kwotę 2.619 mln. zł. Dodał,               

że w ciągu 8 miesięcy 2012 r. wpłynęło 789 skarg pracowniczych, co oznacza niewielki 

wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ( 720 skarg). Przedmiotem skarg 

są najczęściej kwestie związane z wynagrodzeniami, stosunkiem pracy, czasem pracy oraz      

z urlopami. Podkreślenia wymagał fakt, że zwiększyła się liczba skarg uznanych                    

za bezzasadne. 

Kolejnym blokiem tematycznym zreferowanym przez Pana Grześkowiaka był temat 

wypadków przy pracy. Według danych GUS w 2011 roku w województwie lubuskim 

odnotowano ogółem 3041 wypadków przy pracy (w tym 13 śmiertelnych oraz 28 ciężkich). 

Porównując okres I półrocza roku 2011 z I półroczem roku 2012 zaobserwować można 

niewielki spadek wypadków przy pracy w roku 2012 w stosunku do roku 2011 tj. ogółem      

w I półroczu 2011 r.  – 1427 wypadków przy pracy  a w 2012 r. – 1256.  

Na zakończenie prezentacji Pan Grześkowiak przedstawił wachlarz działań PIP na rzecz 

poprawy stanu praworządności w stosunkach pracy ( kampanie informacyjne, programy 

edukacyjne, programy prewencyjne, konkursy promujące pożądane postawy w zakresie 

ochrony pracy). 

(treść prezentacji  - zał. nr 7) 

 

Pan Roman Fedak Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zreferował 

prezentację pt. „Aktualny stan mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w przekroju 

branżowym i terenowym”  

Pan Fedak przedstawił dane statystyczne dotyczące stanu mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego (stan na dzień 30.VI.2012r.).                   

Z przedstawionych danych wynika, że ogólna liczba funkcjonujących na terenie 

województwa lubuskiego przedsiębiorstw kształtuje się na poziomie 105529 z czego 

zdecydowaną większość tj. 100503 stanowią mikro przedsiębiorstwa (0-9 pracujących).     
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Małe przedsiębiorstwa (10-49 pracujących) stanowią grupę 4140 natomiast średnie (50-249 

pracujących) kształtują się na poziomie 780. Zakładów zatrudniających powyżej 250 osób 

funkcjonuje na terenie województwa lubuskiego 106. Według sekcji PKD 27 % wszystkich 

zarejestrowanych podmiotów prowadzi działalność handlową lub w zakresie naprawy 

pojazdów samochodowych, 12% stanowią usługi budowlane, 9% - obsługa rynku 

nieruchomości i również 9 % -przemysł. Z podanych informacji wynika, że zdecydowaną 

większość nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na terenie województwa 

stanowią osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą natomiast na drugim 

miejscu kształtują się spółki ( w tym handlowe i cywilne).  

(treść prezentacji  - zał. nr 8) 

 

Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń plenarnych z dnia 24 kwietnia br. oraz 21 

czerwca br. 

Protokoły z posiedzeń WKDS z dnia 24.04.2012r. oraz 21.06.2012r. zostały poddane pod 

głosowanie i zatwierdzone przez członków Komisji. 

 

Przedstawienie projektu opinii WKDS 

Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) przedstawiła projekt  opinii w sprawie Spółki 

PGNiG w Zielonej Górze.(treść opinii – zał. nr 9)  

Projekt w/w opinii został poddany pod głosowanie i jednomyślnie  przyjęty przez wszystkich 

członków Komisji biorących udział w posiedzeniu. 

 

Dyskusja w spawie ratownictwa medycznego 

Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) zgodnie z wcześniejszym wnioskiem               

o włączenie w porządek obrad tematu dotyczącego ratownictwa medycznego zainicjował 

dyskusję w w/w temacie. 

 

Pan Karol Humiński (strona pracodawców) wyraził opinię, że jego zdaniem rozstrzyganie 

przedmiotowej kwestii powinno odbyć się pomiędzy stroną rządową i samorządową.  

 

Pani Krzysztofa Nalewa (strona związkowa) zaznaczyła, że problem ten należy rozwiązać   

w sposób najbardziej korzystny dla całego społeczeństwa. 
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Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) wysunął propozycję aby wystąpić z wnioskiem 

do Wojewody Lubuskiego o przedłużenie aktualnych kontraktów w ratownictwie 

medycznym. 

 

Pani Elżbieta Kasprzak Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze zreferowała stanowisko sejmiku województwa 

lubuskiego w sprawie ratownictwa medycznego. W przedstawionym stanowisku zawarty jest 

wniosek o przedłużenie aktualnych umów w ramach ratownictwa medycznego  na 1,5 roku. 

Treść odczytanego przez Panią Elżbietę Kasprzak stanowiska ( z nagrania): 

„W związku z rygorystycznymi wymogami określonymi w ustawie o państwowym 

ratownictwie medycznym i projektach zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń, wnioskuję o przedłużenie 

umów rodzaju „ratownictwo medyczne” o kolejne półtora roku . Wskazany okres pozwoli 

dostosować jednostki do wymogów kadrowych i sprzętowych, tak aby w pełni spełniały 

przedmiotowe kryteria. W chwili obecnej istnieje zagrożenie dla jednostek ochrony zdrowia 

funkcjonujących w ramach systemu ratownictwa medycznego w województwie lubuskim. 

Niespełnienie wymagań w roku 2013 wynikających z przywołanych dokumentów może 

spowodować niewyłonienie w postępowaniach konkursowych podmiotów medycznych 

działających obecnie w ramach ratownictwa medycznego. Państwo Polskie zainwestowało 

olbrzymie środki w wyposażenie jednostek pogotowia ratunkowego, specjalistyczny sprzęt, 

zakup karetek, które w tej chwili spełniają standardy europejskie. Jednostki które realizują 

teraz zadania w zakresie ratownictwa często kupowały ten sprzęt z pomocą funduszy 

europejskich. Jeśli te jednostki nie będą w przyszłości prowadzić usług z zakresu ratownictwa 

medycznego, bo np. konkurs wygrają inne prywatne podmioty, to dotacje na inwestycje 

dofinansowane z Unii Europejskiej mogą podlegać zwrotowi ponieważ nie będzie można 

zapewnić trwałości projektu. Oczywiście, forma konkursu sprzyja temu, że wygra lepsza 

oferta, niemniej jednak dla zapewnienia ciągłości świadczeń będąc w podobnej sytuacji, inne 

województwa podjęły decyzję o przedłużeniu umów na półtora roku. Również w naszym 

województwie powinniśmy skorzystać z takiej możliwości. Jednocześnie istotne jest,                

iż w sytuacji w której decydującym kryterium wyboru świadczeniodawcy będzie cena, 

samorząd województwa lubuskiego przygotował stanowisko które zostanie przedstawione      

na konwencie Marszałków RP.” 
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Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski (strona rządowa) wyraził jednoznaczny sprzeciw 

odnośnie przedłużania aktualnych kontraktów. Po raz kolejny Pan Wicewojewoda podkreślił, 

że przez 7 miesięcy były prowadzone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi 

podmiotami (w tym z Urzędem Marszałkowskim, który reprezentowała m.in. Pani Dyrektor 

Elżbieta Kasprzak) i żadna ze stron nie wniosła zastrzeżeń ani sprzeciwu odnośnie 

wypracowanych ustaleń. Podkreślił, że jest całkowicie zaskoczony zmianą koncepcji 

stanowiska, gdyż konsultacje w przedmiotowej sprawie prowadzone były bardzo dogłębnie     

i szczegółowo. 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW 

(strona rządowa) uzupełniła wypowiedź Pana Wicewojewody o stwierdzenie, że na tak 

poważne tematy należy dyskutować merytorycznie w gronie ekspertów i że nie wszyscy 

zgromadzeni członkowie są przygotowani merytorycznie do tego aby podejmować 

uzgodnienia w omawianej kwestii. 

 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) w odpowiedzi na powyższe oświadczył,             

że omawiane kwestie poruszane były wielokrotnie, również na sejmiku województwa. Dodał, 

że strona związkowa posługuje się argumentami wypracowanymi na sejmiku, gdyż 

przedstawiają one opinię społeczeństwa i mieszkańców. Następnie zadał pytanie, co będzie     

w sytuacji, w której w wyniku ogłoszonego przetargu obsługę ratownictwa medycznego 

przejmie firma zewnętrzna i czy grozi to likwidacją miejsc pracy w jednostkach, które nie 

wygrają przetargu lub nie mogą do niego przystąpić ponieważ nie spełniają wymogów 

ustawowych?  

 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski (strona rządowa) zaakcentował, że prowadzenie 

dzisiaj dyskusji  o przedłużaniu istniejących umów jest zatrzymaniem pewnego procesu, który 

w przyszłości powinien przynieść pozytywne skutki. 

 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) zwracając się do Pana Wiceprzewodniczącego 

Barańskiego zadał pytanie czy możliwe jest zapoznanie się z tematem i przedyskutowanie     

go na Zespole ds. Ochrony Zdrowia i posiedzeniu WKDS jeszcze przed podjęciem decyzji 

przez Wojewodę w omawianej kwestii. 
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Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski (strona rządowa) poinformował, że półtora 

miesiąca temu odbyło się spotkanie wszystkich dyspozytorów (w tym przedstawiciele 

szpitali), którzy między sobą poczynili pewne uzgodnienia. Pan Wicewojewoda dodał,          

że priorytetem jest aby żaden z dyspozytorów nie poniósł w wyniku tych uzgodnień strat 

finansowych. Następnie poinformował, że istnieje możliwość ponownego zorganizowania 

spotkania dyspozytorów i poinformowania strony samorządowej o wyniku spotkania. 

 

Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) zgodził się z wcześniejszymi sugestiami 

członków Komisji odnośnie zwołania dodatkowego posiedzenia WKDS celem ponownego 

przedyskutowania omawianych kwestii dotyczących ratownictwa medycznego. 

 

Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) wysunął propozycję aby Wojewoda Lubuski 

ponownie przeanalizował założenia przyszłego systemu organizacyjnego ratownictwa 

medycznego w województwie lubuskim z udziałem wszystkich zainteresowanych stron oraz 

przedstawienie wypracowanych wniosków na posiedzeniu WKDS. 

 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski (strona rządowa) jeszcze raz zaakcentował,         

że projekt planu był zatwierdzony przez wszystkie instytucje do tego wyznaczone (zarząd 

województwa, służby policji, straży pożarnej …łącznie około 30 instytucji) a następnie plan 

uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia. Dodał, że przedłużenie obecnych umów jest 

możliwe tylko w sytuacji, w której przy kontraktacji strony nie doszłyby do wspólnego 

porozumienia. 

 

Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) zadała pytanie na kiedy zaplanowane zostanie 

dodatkowe posiedzenie WKDS poświęcone ratownictwu medycznemu. 

 

Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) poddał pod głosowanie wniosek członków 

WKDS o zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia (poprzedzonego spotkaniem Zespołu 

ds. Ochrony Zdrowia) w sprawie ratownictwa medycznego w województwie lubuskim. 

Propozycja zwołania nadzwyczajnego posiedzenia WKDS w sprawie ratownictwa 

medycznego został przyjęta przez członków Komisji. 

Następnie głosowaniu poddane zostały projekty uchwał w sprawie zmiany członków Zespołu 

ds. Oświaty oraz Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Projekty uchwał zostały przyjęte przez 

członków Komisji ( projekty uchwał- zał. nr 10)  
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Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) podsumował, że zgodnie z ustaleniami dwa 

najbliższe posiedzenia WKDS poświęcone będą ratownictwu medycznemu oraz sytuacji          

w ochronie zdrowia i sytuacji oświaty na terenie województwa lubuskiego. Następnie 

podziękował przybyłym członkom za udział w posiedzeniu i zakończył spotkanie. 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Pan Ryszard Barański  

                                                                                           Wiceprzewodniczący WKDS 

 

 

 

 

 

Marta  Krompaszczyk  

        protokolant                                                                             

 

 

 

 

 


